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Rozsáhlý literární odkaz Mariny Cvetajevové se v posledních desetiletí
stal fenoménem, který je vyhledávaným předmětem zkoumání badatelů v Rusku
i v zahraničí. Důvodem je zpřístupnění uzavřených fondů, archivů, postupně tak
dochází ke zkompletování díla významné ruské básnířky.
Diplomantka Jana Bruněva si vybrala pro svou práci jeden významný
úsek básnické tvorby Cvetajevové - rané období do emigrace. V něm si klade za
cíl postihnout motiv dětství a jeho podobu, způsob jakým zasáhl poezii mladé
autorky. V úvodních kapitolách DP diplomantka stručně nastínila cíle a
problematiku dětství v literatuře. V teoretické kapitole měl být fenomén dětství
postižen hlouběji a všestranněji.
V případě Cvetajevové jsou tvorba a její životní osud od sebe
neoddělitelné. Lyrický subjekt jejích veršů byla ona sama. Tento fakt umožnil
diplomantce zkoumat vybraná díla daného období v souvislosti s biografií
autorky. Po stručném životopisu přistoupila k rozboru básní. Kapitoly jsou
členěné chronologicky, tak, jak vznikaly jednotlivé básnické soubory. Autorka
odlišuje dvě roviny dětství: první její vlastní dětství, ovlivněné předčasnou smrtí
matky a dětství z pohledu Cvetajevové – matky. Z textu DP je patrné autorčino
silné osobní zaujetí tématem, občas nedokáže udržet zvolenou tematickou linii a
odbočuje k jednotlivostem ne nepodstatným, ale s tématem úzce
nesouvisejícími. Autorka prokazuje dobrou orientaci v tvorbě i použité
literatuře.
Zvolené téma DP Jany Bruněvy je dobře koncipované, závěry nejsou
zcela zobecněny a propojeny. Nedostatkem je také příliš obsáhlé a formulačně
nejednotné resumé.
Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.
Otázka k obhajobě:
1) Jaká díla emigrantského období M. Cvetajevové by byla vhodná pro
zkoumání tématu dětství? Proč?
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